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1 INTRODUÇÃO  
 
 O direito à participação em funções da produção ou na atuação de uma obra 

audiovisual para pessoas negras foi fruto da luta contra o racismo. Porém, ainda não foi o 

bastante para cessar a marginalização da imagem negra no cinema. Essa questão aflora a 

necessidade de levantar discussões sobre a falta da representatividade negra no audiovisual e 

como isso afeta na manutenção do racismo na sociedade.   

 Partindo desse raciocínio, o presente artigo tem o intuito de explanar dados coletados a 

partir de um levantamento realizado na plataforma de streaming4 Porta Curtas. Assim, 

questiona-se se esta plataforma de streaming nacional facilita a busca de obras com 

protagonismo negro, estimulando alterar a realidade da falta de representatividade negra no 

audiovisual nacional. E investigar o comportamento dos usuários dentro da plataforma 

analisada, com o intuito de concluir se a invisibilidade negra no audiovisual também é 

mantida pela audiência. Tais dados foram coletados a partir da Análise das Redes Sociais 

(ARS).  

 Com relação à disseminação da ideia que a representatividade não é importante, além 

do escoramento em estereótipos racistas, ilustrados em diversas obras do audiovisual, como, 

por exemplo, em produções da Walt Disney, que retratam negros com imagens caricatas 

(STAM, 2006), ajudam a perpetuar e normalizar a assimetria racial que ocorre no audiovisual. 

A partir disso, entramos em conceitos importantes que circundam a presente pesquisa, o 

multiculturalismo no cinema (STAM, 2006) e a Teoria das Mediações, de Martín-Barbero 

(1997). 
                                                
1Trabalho apresentado no GT 2 – Caiu na rede, ainda é cinema? do 6o CAPPA  realizado nos 
dias 03 e 04 de junho de 2019. 
2Estudante de Graduação 5º semestre de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da 
UFG, email: mesquitasamla@hotmail.com 
3Orientador do trabalho. Docente do Curso de Comunicação Social – Publicidade e 
Propaganda da UFG, email: satlerlara@gmail.com 
4 Tecnologia que transmite dados e fluxos de mídia. 
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Sobre o surgimento desta análise, foi provindo do recorte de uma pesquisa aprovada 

pelo Edital do Programa Institucional de Iniciação Científica da Universidade Federal de 

Goiás (PIVIC/ UFG). Metodologicamente é construído por meio da pesquisa bibliográfica 

(STUMPF, 2005), pelo mapa noturno de Martín-Barbero (1997) e Análise das Redes Sociais 

(ARS) (GOMIDE; SCHUTZ, 2015), a fim de se estabelecer os parâmetros para reunir as 

informações e articulá-las sistematicamente.  

2 MULTICULTURALISMO: ESTEREÓTIPO E EUROCENTRISMO  
 
 Robert Stam (2006), em sua obra Introdução à Teoria do Cinema, apresenta como 

escola teórica o multiculturalismo, que discute conceitos como o eurocentrismo. Além de 

outras discussões, o autor apresenta um panorama histórico do cinema com relação à 

participação conturbada e invisível da imagem negra.  

O multiculturalismo discutido pelo autor embasa a questão racial da pesquisa. Por ser 

uma corrente que discute o cinema na perspectiva de questionar a invisibilidade teórica, o 

multiculturalismo discute sobre a ausência negra no cinema e também os discursos 

preconceituosos em relação às questões raciais. Trata-se, principalmente, do discurso 

eurocêntrico cuja “perspectiva paradigmática única, em que a Europa é considerada a fonte 

única de sentidos, o centro da gravidade do mundo, uma realidade ontológica para a sombra 

que é o restante do mundo” (STAM, 2006, p. 295).  

Ou seja, o multiculturalismo argumenta sobre a coexistência de várias culturas e 

vários cinemas o que implica na não hierarquização entre elas e também entre as teorias 

cinematográficas. Algo que não ocorre em relação às perspectivas de produção 

cinematográficas eurocêntricas, bem como em teorias do cinema que se fundamentam nestas, 

pois se ancoram na superioridade da cultura européia sobre as demais.  

 Um exemplo desse racismo teórico apontado pelo multiculturalismo está no fato de 

aspectos segregacionistas dos filmes não serem discutidos pelos teóricos e críticos de cinema 

desde a época do cinema mudo, como é levantado por Stam (2006). Para o autor, muitas 

teorias cinematográficas não enxergam o racismo, tratando-o de forma naturalizada nas 

narrativas. Entende-se que este silêncio é um ato de legitimá-lo e aceitá-lo no meio do 

audiovisual.  

 O cinema, caracterizado como a sétima arte, contempla a história da sociedade a partir 

de suas provas visuais geradas por imagens em movimento. Sendo o objeto de estudo para 

diversos historiadores, por causa de seu conteúdo representativo, além de ter sido um marco 

histórico, que interferiu no desenvolvimento da sociedade. E é por isso que os produtos 
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gerados pelo cinema, além das relações mantidas dentro deste âmbito artístico, são alvo de 

tantos estudos (SILVA, 2009).  

 Ou seja, as ações mantidas na esfera do audiovisual são potenciais objetos de estudo 

para a ciência. E, a partir destes estudos, que mesclam as ciências sociais, sociais aplicadas e 

artes, é possível levantar questionamentos sobre a sociedade do tempo presente. Tendo isso 

em vista, retomemos as definições do multiculturalismo e do eurocentrismo, levantados por 

Stam (2006), em sua obra Introdução À Teoria do Cinema, já citados anteriormente e, além 

desses, o do estereótipo. 

 Enxergando esses conceitos dentro do audiovisual, Stam (2006) fala sobre o 

monopólio da beleza monopolizado pelas representações européias. Personagens com mais 

destaque na trama eram e ainda são predominantemente pessoas brancas. Este fato de 

relacionar a beleza com o padrão estético europeu é um consentimento gerado pelos 

disseminadores do eurocentrismo de forma ritualística, bastante presente no audiovisual. 

 É comum vermos mais pessoas brancas representando papéis de personagens 

protagonistas nas narrativas, como o mocinho e a mocinha. Em contrapartida, o protagonismo 

negro não é comum, e quando há personagens negros eles estão, em sua maioria, 

representando papéis estereotipados.  
 
A análise de estereótipos, a dissecação crítica das repetidas e decididamente 
perniciosas constelações de traços de personagens representou uma 
contribuição inestimável ao relevar padrões opressivos de preconceito no que, 
à primeira vista, poderiam parecer fenômenos aleatórios e incipientes, 
destacar a devastação psíquica infligida por representações sistematicamente 
negativas dos grupos por estas agredidos, seja na internalização dos próprios 
estereótipos ou nos efeitos negativos da sua disseminação [...]. (STAM, 2006, 
p.303) 

 
3 TEORIA DAS MEDIAÇÕES - SOCIALIDADE E RITUALIDADE 

   
 Sobre a teoria das mediações de autoria do comunicólogo, filósofo e antropólogo 

Jesús Martín-Barbero, que é discorrida na sua obra Dos meios às Mediações (1997), é 

necessário entendê-la para realizar a conexão com os conceitos levantados da obra de Stam 

(2006) e para empregá-la no decorrer dos próximos tópicos.  

  Martín-Barbero (1997) ao ancorar sua discussão na cultura, demonstra este 

fundamento ao vincular o melodrama à prática cultural dos folhetins, mostrando que estes são 

matrizes culturais daqueles e que foram se desenvolvendo a partir de sua popularização na 

sociedade. Além disso, destaca as primeiras informações escritas, que, essencialmente, eram 

transcrições de discursos falados, que obedeciam às regras da oralidade. Estes exemplos 

servem à essa discussão para compreender que as narrativas cinematográficas surgem a partir 
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de matrizes culturais antes popularizadas socialmente. Além disso, para explicar a sociedade e 

a cultura, o autor apresenta as mediações, que é o principal ponto da obra, Dos meios às 

Mediações (1997), que será utilizado nesta pesquisa. 

 O autor explica o porquê dessa inversão do estudo, no qual meios passam a não ser 

mais os protagonistas nos estudos de comunicação e a modificação no esquema de 

comunicação que considerava o receptor passivo.  
 
Assim a comunicação se tornou para nós questão de mediações mais que de 
meios, questão de cultura e, portanto, não só de conhecimentos mas de re-
conhecimento. Um reconhecimento que foi, de início, operação de 
deslocamento metodológico para rever o processo inteiro da comunicação a 
partir de seu outro lado, o da recepção, o das resistências que aí têm seu lugar, 
o da apropriação a partir de seus usos. (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 16.). 

  
 Ou seja, as mediações as quais o filósofo se refere, são as articulações entre 

comunicação, cultura e política. Com base nesses três pilares, Martín-Barbero (2018, p.16) 

apresenta um mapa que demonstra as complexidades acarretadas a partir das relações entre 

elas. 
 

Figura 1: Esquema Visual do Mapa Metodológico  

 
Fonte: Martín-Barbero (2018)  

 
 Este mapa traz um esquema visual do método que irá embasar a análise da plataforma 

Porta Curtas, bem como os usos dela por seus usuários, sendo que realizamos um recorte 

voltado às mediações da sociabilidade e ritualidade, com relação as competência de recepção.  

A partir dos estudos de Martín-Barbero (2018), as mediações escolhidas, socialidade e 

ritualidade, para permear a pesquisa, mesmo estando relacionadas, podem e devem ser 

compreendidas separadamente. Porém, de início, compreender como o termo mediação é 

discutido dentro desta teoria de comunicação faz-se importante.  
 

A mediação deve ser entendida como o processo estruturante que configura e 
reconfigura tanto a lógica da produção quanto a lógica dos usos. Ela exige 
pensar ao mesmo tempo o espaço da produção, assim como o tempo do 
consumo, ambos articulados pela vida cotidiana (usos/consumo/práticas) e 
pela especificidade dos dispositivos tecnológicos e discursivos das mídias 
envolvidas (LOPES, 2018, p.17) 
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 Além disso, não podemos esquecer que a política, a comunicação e a cultura são a 

base das mediações, que mantêm esse processo de produção e uso estruturado. Ou seja, a 

socialidade e a ritualidade, mesmo sendo escolhidas como recorte para analisar a plataforma e 

os usuários do Porta Curtas, estão relacionadas diretamente com essa tríade. Entendendo o 

que são as mediações, precisamos enxergá-las dentro do nosso recorte a partir do consumo 

que ocorre dentro da plataforma.  

 A socialidade, segundo Martín-Barbero (2018), é formada no ato das relações 

cotidianas, e “é por sua vez lugar de ancoragem da práxis comunicativa e resulta dos modos e 

usos coletivos de comunicação, isto é, de interpelação/constituição dos atores sociais e de 

suas relações [...] com o poder.” (2018, p.17). Ou seja, devemos olhar para as relações para 

enxergar o funcionamento da socialidade.  

 Assim, a análise realizada dentro desta pesquisa é a partir da lógica da socialidade no 

que concerne às relações mantidas dentro da plataforma, com a plataforma e os com os curtas, 

a partir do conteúdo dos comentários publicados pelos usuários da mesma. 

 Sobre a ritualidade, Martín-Barbero (2018, p.18) exemplifica bem tal mediação ao 

descrevê-la como gramáticas da ação, que simboliza atos cotidianos e recorrentes. Assim, a 

ritualidade traz à tona os “ritmos e formas, seus cenários de interação e repetição” (MARTÍN-

BARBERO, 2018, p.18). Mediante o contexto investigado, que foi a atividade realizada na 

análise da plataforma, ao investigar rituais mantidos com relação ao audiovisual dentro do site 

Porta Curtas. 
 
4 ANÁLISE DE DADOS 
 
 A plataforma analisada, Porta Curtas, segundo informações disponibilizadas no 

próprio site, “é um projeto que visa não apenas trazer os melhores curtas-metragens 

brasileiros para a internet, mas também formar um painel representativo da produção nacional 

de curtas em termos de décadas, técnicas, tendências e elencos.” (PORTA CURTAS, 2019). 

Além disso, é a primeira plataforma brasileira a disponibilizar curtas-metragens nacionais e 

sem cortes, com seus respectivos créditos autorais.  Atualmente, a equipe não recebe 

patrocínio, mas é sustentada pelo Canal Curta5. Possui o apoio do site Local Web e do 

Ministério da Cultura do Brasil.  

 O Porta Curtas possui 11.970 mil curtas nacionais catalogados, sendo que, somente 

1.304 estão disponíveis para serem assistidos. Isso porque o site funciona em duas vertentes 

distintas, mas complementares: a catalogação, que oferece informações sobre a obra, como 

                                                
5 Canal independente, dedicado às artes, cultura e humanidades. (CANAL CURTA, 2019) 
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ficha técnica, foto, sinopse, roteiro, elenco, premiações e participações em festivais; e a 

exibição online gratuita (PORTA CURTAS, 2019). 

 Na plataforma também é possível ver alguns dados sobre o acesso do site. Há mais de 

250.000 usuários cadastrados e quase 140.000 assinantes do Curta Clube. O Curta Clube é um 

cadastro realizado pelo usuário da plataforma para receber notificações sobre novas obras no 

site, trata-se de um clube especializado para fãs. Por mês, o Porta Curtas recebe quase 

100.000 visitas na plataforma e 275.000 visualizações de páginas (PORTA CURTAS, 2019). 

 A partir de entrevistas disponibilizada no site e realizadas pela própria plataforma com 

respondentes da base de assinantes da Newsletter6 do Porta Curtas, através de formulário 

Survey Monkey7, eles puderam reconhecer um perfil dos usuários da plataforma. Em sua 

maioria estão cursando o ensino superior, predominantemente homens, entre 18 a 24 anos, 

com renda mensal entre 2 a 6 mil reais, e costumam ir no cinema pelo menos uma vez por 

mês (PORTA CURTAS, 2019).  

 Para encontrar os curtas, a plataforma oferece diversas ferramentas, como a caixa de 

busca, que funciona a partir de palavras-chaves, como o título da obra, o gênero – suspense, 

comédia, etc. –, nome do diretor, festival, entre outros. Há, também, outras ferramentas como 

a Roleta, que escolhe o curta aleatoriamente; Nuvem de Tags, que disponibiliza diversas 

palavras chaves para direcionar o usuário para assistir curtas que estão relacionados com tais 

palavras; e os destaques na página inicial. 
 

Figura 2: Ferramenta Caixa de Busca  

 
Fonte: Print da plataforma Porta Curtas (2019) 

 
Figura 3: Ferramenta Roleta 

 
Fonte: Print da plataforma Porta Curtas (2019) 

 
Figura 4: Ferramenta Nuvem de Tags 

                                                
6 Boletim informativo 
7 Ferramenta de questionários online 
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Fonte: Print da plataforma Porta Curtas (2019) 

 
Figura 5: Destaques da página inicial 

 
Fonte: Print da plataforma Porta Curtas (2019) 

 
 Contudo, o que interessa a pesquisa, como já dito, são as quatro categorias 

disponibilizadas na lateral do site, elas representam o que a maioria dos usuários costuma 

assistir, votar e comentar, além dos diretores mais buscados.  

 
Figura 6: Categorias Analisadas 

 
Fonte: Print da plataforma Porta Curtas (2019)  

 
 Seguindo a proposta metodológica da ARS, sobre a manutenção dos nós e as 

conexões, que efetivam a socialidade na plataforma, há um déficit com relação às conexões. 

Ao analisar as ferramentas que fomentam a socialidade, como área dos comentários, por 

exemplo, nota-se que elas não impulsionam o ato de comentar, pois há algumas barreiras, 

como o fato dos comentários não serem postados em tempo real, porque, primeiramente, eles 

passam por uma avaliação, que pode aprová-los ou não.  
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Outro fator que dificulta a socialidade dentro da plataforma é a não possibilidade de 

responder comentários já feitos, não permitindo discussões entre os usuários da plataforma 

sobre os conteúdos assistidos. Isso poderia ser um espaço de cinefilia digital. Além disso, que 

a área dos comentários passa despercebida ao olhar, por não chamar atenção diante tantas 

informações na página, além de precisarmos sair da página que está o curta para ver os 

comentários de outros usuários sobre aquele conteúdo.  

Porém, o Porta Curtas incentiva o uso das estrelas para avaliar o curta, ao deixar essa 

ferramenta com um tamanho maior e uma cor chamativa em comparação aos outros 

elementos da página, estimulando um contato com a plataforma e o curta-metragem.   

 Após buscar na plataforma pelas conexões, foi possível encontrar os pontos chaves do 

site que trazem diversas informações para o tema pesquisado. A partir dos rankings – 

representação de dados estatísticos –, que podemos considerar como conexões, sendo eles 

categorizados como: “Mais vistos”, os curtas mais assistidos; “Mais comentados”, os curtas 

que obtiveram mais engajamento na área dos comentários; “Mais votados”; que tiveram maior 

engajamento na ferramenta disponibilizada para avaliação do curta; e “Mais clicados”, 

referente aos diretores mais procurados dentro da plataforma.  
 

Figura 7: Exemplificação de um dos quatro Rankings analisados8 

 
Fonte: Print da plataforma Porta Curtas (2019)  

 
Assim, analisamos o tipo de conteúdo mais popular da plataforma, que resultou no 

estudo sobre a representatividade negra dentro do Porta Curtas, levando em conta a 

ritualidade do público ou seja os usos que estes fazem da plataforma. A seguir, as tabelas 

indicando a ritualidade mantida dentro da plataforma, segundo as quatro categorias citadas.  
 

                                                
8 A figura não faz referência aos dados do dia 23/03/2019. 
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Tabela 1: Pesquisa realizada no Porta Curtas 
                                 Data: 27/03/2019  

Categoria 
                                                            

Personagens 
Negros 

Quantidade de 
Curtas no 
Ranking  

Mais Vistos + - 35 09 

Mais Comentados  1 5 
Mais Votados  8 5 

Total +- 43 19 

Fonte: Autoria da pesquisa (2019) 
 
 

Tabela 2: Pesquisa realizada no Porta Curtas 
                                 Data: 27/03/2019  

Categoria 
                                                            

Diretores 
Negros 

Quantidade de 
Diretores no Ranking 

Mais Clicados 0 10 

Total 0 10 
Fonte: Autoria da pesquisa (2019) 

  

 No ranking dos “Mais Vistos”, nos deparamos com um número relativamente grande 

de personagens negras. No levantamento foi percebido mais ou menos trinta e cinco 

personagens, contando com figurantes. Foi necessário classificar como mais ou menos, pois 

não foi possível realizar a contagem exata em alguns curtas, pois esta quantia elevada provém 

de quatro curtas que possuem a temática voltada para o samba, apresentando cenas como 

rodas de samba, ensaio de escolas de samba com inúmeras pessoas, entre outras cenas que 

não facilitaram a contagem.  

 São eles Heitor dos Prazeres (FONTOURA, 1965), Partido Alto (HIRSZMAN, 

1982), A Cor do Samba é Azul (PRESTES, 2004), a animação Alma Carioca – Um Choro de 

Menino (COGÔ, 2002), e todos apresentam protagonismo negro ao narrar à conexão dos 

personagens negros com o gênero musical samba. Já o outro curta desta categoria, que 

também possui personagens negros, é a obra No Devagar Depressa dos Tempos (CAPAI, 

2014). Em sua narrativa conhecemos, a partir de entrevistas, mulheres, crianças e alguns 

homens, vivem em extrema pobreza. Parte deles são negros/as e mestiços/as. 

 Na categoria “Mais Votados”, o documentário, Quem Matou Eloá? (PEREZ, 2015), 

sobre um crime de feminicídio e o curta de animação, Imagine uma Menina com Cabelos de 

Brasil... (BERSOT, 2010), que apresenta uma crítica ao preconceito cultural, possui 

personagens negros. Porém, em ambos, não há protagonismo negro, são personagens 
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secundários. Há, também, o curta-metragem, De Tanto Olhar o Céu Gastei Meus Olhos 

(TEREZA, 2017), que apresenta protagonismo negro, ao retratar uma família de classe baixa, 

que enfrenta o dilema do abandono do pai e sua volta repentina. 

 Já na categoria “Mais Comentados”, enfrentamos o dilema dos curtas não estarem 

disponíveis, porém, a partir de uma breve pesquisa foi possível ver que, em quatro dos cinco 

curtas deste ranking, não havia personagens negras. Somente no curta Stanley (ROBERTO, 

2016), há uma personagem negra. Porém, não foi possível analisar qual o nível de 

importância desta personagem na história. 

 Por fim, a segunda tabela, que apresenta a categoria denominada “Mais Clicados”, 

retratando os diretores mais populares da plataforma Porta Curtas. Ao buscar pelos dez nomes 

contidos na categoria foi possível perceber que a maioria eram homens, caucasianos, em torno 

dos quarenta anos de idade. Ou seja, não há diretores negros, tampouco diretoras negras.  
 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O Porta Curtas é “[...] um projeto que visa não apenas trazer os melhores curtas-

metragens brasileiros para a internet, mas também formar um painel representativo da 

produção nacional de curtas em termos de décadas, técnicas, tendências e elencos.” (PORTA 

CURTAS, 2019). Ou seja, os visionários do projeto defendem a questão da representatividade 

como lema. Entretanto, a plataforma não oferece ferramentas que engajem os usuários a 

praticarem hábitos de consumo voltados à diversidade, mantendo um padrão nas escolhas e 

estilos de curtas-metragens, que foi possível perceber ao analisar as obras mais populares. 

 Sobre a análise da socialidade dentro da plataforma, a partir dos comentários, não há 

nenhum tipo de engajamento relacionado a discussões dinâmicas e produtivas, já que a parte 

dos comentários não permite esse diálogo. Mesmo que o curta traga algum tipo de reflexão, 

sendo ele ou não sobre questões raciais, os usuários não efetuam uma reflexão conjunta, 

empobrecendo as conexões com os nós. Assim, a plataforma acaba virando só um lugar para 

assistir, sem a possibilidade de debates enriquecedores. 

 Com relação à ritualidade dos usuários, a partir da análise dos rankings, é possível 

perceber a invisibilidade dos negros. Nenhum diretor negro entre dez nomes, e nas outras 

categorias se analisarmos a representatividade a partir dos números podemos concluir um 

resultado positivo com relação ao cenário. Entretanto, quando olhamos o conteúdo desses 

curtas vemos um padrão, são personagens negros relacionados ao samba ou a pobreza. E 

quando não estão tratando sobre esses assuntos, os personagens negros deixam de ser 

protagonistas.  
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 Dessa forma, o audiovisual, mesmo produzindo, em sua maioria, obras fictícias, não 

deixa de possuir um papel social importante diante a população. Ou seja, o cinema consegue 

legitimar e divulgar padrões racistas ao trazer a realidade da própria sociedade. Assim, 

metaforicamente, torna-se um espelho da sociedade, revelando que o racismo ainda persiste. 

Portanto, mesmo o Porta Curta possuindo um painel representativo da produção nacional, isso 

não é o bastante para reverter a realidade invisibilizada e marginalizada do negro dentro do 

audiovisual nacional. 
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